Scurtă descriere a proiectului

Data
Mai 2020
Titlul proiectului : ”Construire Centru Multifuncţional pentru Persoane din Zone Urbane Marginalizate - Zona Tarafului”
COD SMIS 128370
Beneficiar: Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Arad, în parteneriat cu Direcția de Asistență Socială Arad
Scopul proiectului: Îmbunătățirea regenerării fizice, economice și sociale a comunităților marginalizate din municipiul Arad, prin
efectuarea unor activități care vor duce la îmbunătățirea aspectelor de natură socială, de formare educațională și plasare a forței de
muncă.
Obiectivul specific vizat în cadrul proiectului:
Asigurarea accesului la centrul multifuncțional a populației care trăiește în zona marginalizată a Tarafului;
Amenajare spațiu deschis aferent centrului multifuncțional;
Construire centru multifuncțional pentru persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială.
Rezultatele proiectului:
1.Populația care trăiește în zonele cu intervenții în regenerarea fizică, economică și socială a comunităților marginalizate din
municipii reședință de județ/nr.persoane;
la începutul implementării proiectului: 1.006 locuitori;
la finalul implementării proiectului: 1.006 locuitori.
2.Spații deschise create sau reabilitate în zonele urbane:
la începutul proiectului: 0 mp;
la finalul proiectului: 1.201,00 mp, din care suprafață spații verzi: 951 mp, suprafață alei/platformei: 250 mp.
3.Clădiri publice sau comerciale construite sau renovate în zonele urbane:
la începutul proiectului: 0 mp;
la finalul proiectului: 270 mp.
Prin proiect se propune:
Construire clădire centru multifuncțional,
Amenajare/sistematizare curte,
Realizare împrejmuire,
Branșamente utilitătți,
Dotări,
Asigurare servicii sociale.
Data de începere a proiectului : 19.02.2020
Data finalizării proiectului: 31.03.2022
Perioada de implementare a proiectului: 28.08.2018 - 31.03.2022
Valoarea totală a proiectului este de 5,217,693.84 lei. Valoarea eligibilă nerambursabilă acordată prin contractul de finanțare este
de 5.071.015,87 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile din FEDR este de 4,398,330.09 lei și valoarea din bugetul național
este de 672,685.78 lei.
Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională ( FEDR) în cadrul Regio - Programul
Operațional Regional 2014-2020 Axa prioritară 4 – ”Sprijinirea dezvoltării urbane durabile” Prioritatea de investiții 4.3 - ”Oferirea de
sprijin pentru regenerare fizică, economică şi socială a comunităţilor defavorizate din regiunile urbane şi rurale”, Operațiunea Îmbunătăţirea regenerării fizice, economice şi sociale a comunităţilor marginalizate în municipiile reşedinţă de judeţ din România.
Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro
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